
 
 

 לחברי וחברות הפ"י שלום 

 כמה עדכונים מהפעילות בשטח. לן לה

בשעה טובה האינדקס הכללי של הפ"י יוצא לדרך. בימים אלה נחתם חוזה עם החברה שתפתח לנו  

הפ"י  יעלה לאוויר וישרת את כל חברי וחברות   ואפר חודשים האת האינדקס ואנו תקווה שבעוד מס

 יה ללא תשלום.  . ההרשמה לאינדקס לחברי הפ"י תהרות נוסף וחדש שהפ"י מספקתיכש

פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה עם שר הבריאות ניצן הורוביץ  ביום שלישי האחרון נפגשנו נציגי 

במטרה להביא למודעותו את המצב הקשה של הפסיכולוגיה הציבורית ולגייס  בלשכתו בירושלים, 

אותו לסייע לשינוי המציאות הזו. הצגנו את הפסיכולוגיה כפתרון ולא כבעיה ונתנו נתונים על הערך  

למדינה במשמעות של חסכון עתידי בהוצאה לאומית על  של פסיכולוגיה ציבורית כהתערבות מונעת  

ן ועל הרווחה הנפשית של האזרח. פרשנו לפניו את הבעיה בשלושת הרמות:  הכלכלה ועל הפריו

נו את נושא המגיפה הנפשית של הקורונה שמתפרצת כעת ואת  העל .םשכר, תקינה והנגשה לאזרחי 

כמובן לא שכחנו להעלות את נושא  ו הצורך להיערך נכון לגלים הבאים בהיבט של בריאות הנפש

 המלגות למתמחים.  

 להלן הנושאים שבקשנו לקדם בחודשים הקרובים לקראת דיוני התקציב:    ,יותר   ן מסודרובאופ 

   .אישור התקציב מול האוצר  – תכנית לרווחה נפשית בתקופת הקורונה  •

   .הכפלת תקצוב המתמחים והבטחתו בבסיס התקציב )במקום מבחני תמיכה(  •

 . ץ לפסיכולוגים מומחים בפריפריה, במגזרי מיעוטים ובמדריכיםיתמר •

 . קידום מפתחות תקינה •

   .האצת המשרדים השונים לשלוח נציגים למועצת הפסיכולוגים שלא פועלת כבר שנה •

 על איכות מקצועית )החוזר שלא מגדיר מי נותן  חוזר מנכל לקיצור תורי המתנה תוך שמירה  •

 בפסיכותרפיה ועלול להכניס מטפלים נוספים שאינם פסיכולוגים(. טיפול             

 

השר רשם לפניו את הדברים ובדבריו תמך מאוד בחשיבותו של הטיפול הפסיכולוגי כהתערבות  

העוזרת שלו  על חשובה בכלל ובימים אלה בעיקר. השר הבטיח לעשות ככל יכולתו לסייע והטיל  

 להיות אשת הקשר איתנו. נקווה שהשר אכן יצליח לקדם את הדברים. אנחנו נמשיך לעקוב וללחוץ. 

 

בשבוע שעבר קיימנו את הכנס השנתי של המועצה הציבורית למען הפסיכולוגיה הציבורית. אל הכנס  

טרות הפעילות  הארגונים. לטובת המצטרפים החדשים למועצה הוצגו מ  3הגיעו חברי המועצה ונציגי 

בפני כלל    . עצה הציבוריתו פיות שלנו מהמישל הפורום המשותף למען הפסיכולוגיה הציבורית והצ

 המשתתפים הוצגו פעולות וההישגים של הפורום בשנה האחרונה.  

 

 



 
 

שערך עבורנו מר בועז סופר, שהיה סגן ראש רשות המיסים בישראל,    בהמשך הוצג סקר כלכלי חדש 

ערכות שמרניות, גובה הנטל הנובע מבעיות בבריאות הנפש על כלכלת  סקר  שחשף, כי על פי ה 

כי עם מענה פסיכולוגי יעיל ונגיש נוכל לחסוך   ,היא ההערכה  . ₪ מיליארד  61 -ל  51ישראל נאמד בין 

בהמשך התקיים דיון פתוח והמשתתפים הביעו נכונות להמשיך ולסייע  למשק מיליארדים בכל שנה.  

הזדמנות להודות לחברי המועצה  היפים חשובים כל אחד בתחומו. זו במאבק שלנו ואף נתנו לנו ט 

ותרומתם למאבק שלנו ותודה מיוחדת למריאל המנכ"לית   מחויבותם מד בראשה על וולרב בני לאו הע 

 הפ"י על ההתגייסות והארגון של המפגש.  ות כירממזשלנו ולאורית 

 

צא  והיומן י  ,פ"י. ובכןיגיע היומן השנתי של ה  שאלה מתיבנוגע לרונים קיבלנו פניות רבות  בימים האח

בימים אלה מבית הדפוס ויישלח אל בתיכם/ן בדואר. השאר תלוי בצבי של דואר ישראל. נעמוד  

 במקרה של עיכוב יוצא דופן בהגעת היומן.  ן/ לרשותכם

  טל הסכימה לקחת על עצמה את תפקיד העורכת הראשית וניהול - שמח לבשר כי ד"ר שרונה מי

 נחמה רפאלי,   :שלא התחלפו צוות ה ת חברועת עם כלה אקטואליה והיא עמ - מערכת פסיכו

ומירי נהרי על המהדורה החדשה של העיתון שתצא בקרוב ותיוחד כולה לפסיכולוגיה  נון  -אלה בן

ההתפתחותית. תודה לחברות החדשות ולממשיכות בשם כל חברי הפ"י. בהזדמנות זו נודה שוב  

לכתוב את הפינה הקבועה שלה בעיתון  לצילה טנא שערכה את העיתון שנים רבות ותמשיך 

וכן   י מג'ר שימשיך לכתוב את פינתו "ספרים רבותי ספרים" א "פסיכולוגים יוצרים" כמו גם לשבת

 מערכת.  כחברת שותפה חשובה ם היא גהייתה  שלאיריס ברנט 

 

 אקטואליה. -נתראה שוב בעדכון הבא בעוד חודש ובפסיכו 

 , בברכה

 יורם שליאר 

 

 


